
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2016
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”
wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów

obowiązujących na tych obszarach

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 8a, oraz art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539; 
z 2015 r., poz. 266 i poz. 470; z 2016 r., poz. 1605) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 i poz. 1250) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej 
grypy ptaków” uznaje się Gminę - Miasto Świnoujście oraz miejscowości Lubczyna i Modrzewie, w gminie 
Goleniów, w powiecie goleniowskim w ich granicach administracyjnych.

§ 2. Nakazuje się oznakować obszary zagrożone wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt poprzez 
ustawienie tablic ostrzegawczych z widocznym i trwałym napisem „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa u ptaków 
dzikich. Obszar zagrożony wystąpieniem choroby”.

§ 3. 1. Na obszarach zagrożonych wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy 
ptaków”, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów drobiu hodowlanego;
2) zakazuje się karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków;
3) nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
4) nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie 

w gospodarstwie;
5) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do 

budynków, w których utrzymywany jest drób;
6) nakazuje się utrzymywanie drobiu w systemie wolnowybiegowym w sposób ograniczający kontakt 

z dzikim ptactwem wodnym;
7) nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu.

2. Zakazy i nakazy, o których mowa w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.
§ 4. Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, oznakowanie obszaru dotkniętego chorobą należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie Gminy - Miasto Świnoujście oraz miejscowości Lubczyna i Modrzewie, w gminie 
Goleniów, w powiecie goleniowskim.
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§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Krzysztof Kozłowski
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